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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته 

 .   نعم
�سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلـى 

 آله وصحبه أجمعین.
 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین.

هللا رضـي – عـن جـابرٍ : سأل بوجـه هللا إال الجنـةال �ُ  �ابٌ : "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام المجدد
رواه أبـو  »ال ُ�ْسـأُل ِبَوْجـِه هللا إال الَجنَّـة«: -صـلى هللا علیـه وسـلم–قال: قـال رسـول هللا  -عنه
 .داود

 فیه مسائل:
 األولى: النهي عن أن ُ�سأل بوجه هللا إال غا�ة المطالب. 

 ".الثانیة: إثبات صفة الوجه
له نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسو 

 أجمعین، أما �عد...
، وفـي األول سـأل بوجـه هللا إال الجنـة�ـاٌب ال �ُ فـي هـذا البـاب: " -رحمـه هللا تعـالى–فیقول المؤلـف 

 ال ُیرد من سأل �اهلل.
الســؤال �ــاهلل أوســع مــن الســؤال بوجــه هللا، الســؤال بوجــه هللا وجــه هللا أخــص، و�ن �ــان الكــل محــل 

و�جالل واحتراٍم وتقدیر، وال �جوز ألحٍد أن یتنقص شیًئا مـن شـعائر هللا فضـًال عـن هللا ومـا  تعظیمٍ 
یتعلق �ه، فهو محل التعظیم، وشعائره محل تعظیم، تعظیم شعائر هللا من تقوى القلوب، فما �الكم 

 .-جلَّ وعال-�ما یتعلق �ه 
واسـمه  -سـبحانه وتعـالى–ذو الجـالل الـرب  ]٧٨[الـرحمن: {َتَباَرَك اْسُم َر�َِّك ِذي اْلَجالِل َواِإلْكَراِم}

ـــالِل}مضـــاٌف إلیـــه  ـــَك ُذو اْلَج ـــُه َر�ِّ ـــى َوْج ـــرحمن: {َوَ�ْبَق ـــالِل} ]٢٧[ال ـــَك ِذي اْلَج ـــُم َر�ِّ ـــاَرَك اْس  {َتَب
 .]٢٧[الرحمن: {َوَ�ْبَقى َوْجُه َر�َِّك ُذو اْلَجالِل} ]٧٨[الرحمن:

للـرب ولـیس لالسـم، فـالرب االسـم اكتسـب التعظـیم مـن هنا الوصف بذي الجالل فـي اآل�ـة األولـى 
{َتَبــاَرَك اْســُم إضــافته إلــى الــرب، واكتســب التعظــیم والوصــف �أنــه ذو الجــالل اكتســبه مــن إضــافته 

ــَك ِذي اْلَجــالِل} اكتســب االســم التعظــیم مــن إضــافته إلــى الــرب، وهنــا فــي اآل�ــة  ]٧٨[الــرحمن: َر�ِّ
فالوصـف للمضـاف ال للمضـاف إلیـه،  ]٢٧[الـرحمن: �ِّـَك ُذو اْلَجـالِل}{َوَ�ْبَقى َوْجُه رَ األخیرة قال: 

 فالوجه استحق هذا التعظیم بهذا الوصف لذاته أنه أخص من المجموع والجملة.
 ه �ــه أدنــى صــلة حتــى مــن شــعائره محــلٌّ ومــا لــ -جــلَّ وعــال–وعلــى �ــل حــال �ــل مــا یتعلــق �ــاهلل 

یًئا ممــا أمــر هللا �ــه إن هــذا علــى خطــٍر عظــیم، للتعظــیم، فالــذي یتــنقص شــیًئا مــن الشــعائر أو شــ
ـنن الثابتـة عـن هللا وعـن رسـوله  –ونسمع �ثیًرا من �ثیٍر من الناس من یهزأ و�سـخر مـن �عـض السُّ
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أو �سخر �من التزم بها واستقام على أمـر هللا، هـذا علیـه خطـٌر عظـیم مـن  -علیه الصالة والسالم
 نسأل هللا العافیة. ،النفاق

شعائر محل تعظیم وهي تعظیمها من تقوى القلوب، فما الشأن �اهلل وما یتعلـق �ـه؟ ال فإذا �انت ال
ُیــرد مــن ســأل �ــاهلل ال ُیــرد �مــا فــي البــاب الســابق؛ ألنــه ســأل �عظــیم، واســتعاذ ومــن اســتعاذ �عظــیم 

 .»مٍ َلَقْد ُعْذِت ِ�َعِظی«فإنه ال ُیرد �ما جاء في حدیث الجور�ة التي قالت: أعوذ �اهلل منك، قال: 
قــد ال �كــون األمــر ســهًال علــى الــنفس أن ُ�فــارق امــرأًة بــذل جمیــع مــا فــي وســعه أن توافــق علیــه، 
و�وافــق علیهــا أهلــه، �عنــي �ســهل علــى المســلم إذا دخــل علــى امــرأٍة واســتعاذت �ــاهلل منــه أن �قــول: 

علیـه الصـالة –ا�ة �النسبة له أو ال تلزم اإلجا�ة لكل أحد، واإلج »اْلَحِقي ِ�َأْهِلكِ  َلَقْد ُعْذِت ِ�َعِظیمٍ «
وقلنا: إن هذا األمر منـه مـا  »َمِن اسَتَعاَذ �اهلل فأعیذوه وَمن سأَل �اهلِل فأعطوه«�مال؟  -والسالم

 هو واجب، ومنه ما هو ُمستحب.
و�ظــن أنــه �ســب  ،أنهــا توافــق افــإذا اســتعاذت المــرأة التــي خطبهــا ووافقــت علیــه، وهــذا �حصــل �ثیــرً 

فقتها لمالها أو لجمالها أو ألي مز�ة فیها، ثم �قال لها ما تندم من أجله في قبولهـا أمًرا عظیًما �موا
اْلَحِقـي  َلَقـْد ُعـْذِت ِ�َعِظـیمٍ «لهذا الرجل، فإذا دخل بها قالت: أعـوذ �ـاهلل منـك، هـل یلزمـه أن �قـول: 

المصـــالح ومـــا دونـــه ینظـــر فـــي  -علیـــه الصـــالة والســـالم–أو نقـــول: هـــذا �مـــال یلیـــق �ـــه » ِ�َأْهِلـــكِ 
والمفاســد والــدوافع واألســباب؟ فــإن �انــت اســتعاذتها ألمــٍر شــرعي اكُتشــف فیمــا �عــد فــي هــذا الرجــل 

 �قتضي التفر�ق بینهما فإنه �جب علیه.
مفهوم الترجمة السا�قة وما جاء فیهـا  "سأل بوجه هللا إال الجنةال �ُ " هذا ال ُیرد من سأل �اهلل، وهنا

، والترجمــة الثانیــة مفادهــا أنــه ال �جــوز الســؤال بوجــه هللا إال فــي مــن حــدیث أنــه �جــوز الســؤال �ــاهلل
هـــل " ســـأل بوجـــه هللا إال الجنـــةال �ُ " الجنـــة فقـــط، فمـــا الفـــرق بـــین ال ُیـــرد مـــن ســـأل �ـــاهلل، الثـــاني:

وَمـــن ســـأَل �ـــاهلِل «ال ُ�ســـأل �ـــاهلل إال الجنـــة؟ ال؛ ألن الترجمـــة الســـا�قة فیهـــا : نســـتطیع أن نقـــول
ولو ارتكـب  »وَمن سأَل �اهلِل فأعطوه«تناقض وال اختالف، و�بقى  ه: إنه ما فیهل نقول »فأعطوه

 هذا الُمحرَّم؛ ألنه سأل �اهلل �مال لو سأل بوجه هللا؟ ال.
 طالب:........

 صدقت.
 ".سأل بوجه هللا إال الجنةال �ُ "فعرفنا الفرق بین الباب األول والباب الثاني، وفي الباب الثاني 

 سألتك �اهلل، هذا جائز أو قد �قول: سألتك بوجه هللا. :ع من السائلینما نسم كثیًرا
صــفة مــن صــفاته الالئقــة �جمالــه وجاللــه وعظمتــه، ُنثبتهــا �مــا أثبتهــا  -جــلَّ وعــال–أوًال: الوجــه هلل 

 على ما یلیق �جالله وعظمته. -علیه الصالة والسالم–وأثبتها له نبیه  -جلَّ وعال–هللا 
على حد  -الوجه �الذات، ال ُیثبتونها؛ ألنهقالوا: ال ُنثبت الوجه هلل، و�ؤولون  طوائف من المبتدعة

فیــه مشــابهة �ــالمخلوق؛ ألن للمخلــوق وجًهــا، فــإذا أثبتنــا أن هلل وجًهــا، فقــد شــبهناه، أ�ًضــا  -زعمهــم
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ـــالمخلوق، والكـــالم فـــي  ـــه �قتضـــي المشـــابهة � ـــذات أ�ًضـــا؛ ألن ـــوا ال ـــوق ذات، فینبغـــي أال ُیثبت للمخل
 .العلم: فرٌع عن الكالم في الذات صفات �ما �قول أهلال

 طالب:........
 هذا تأو�ل، ولو قاله البخاري، هو تأو�ل بال شك بهذه الصیغة تأو�ل.

 طالب:........
ــم یــرد ذهنــه و�ســلك مســلكً  ،ال ال ُیوافــق  امــا یلــزم، لكــن فــي �عــض الســیاقات تجــد �عــض أهــل العل

نَّة والجماعة اري إمامعلیه، و�ال فاألصل في جملته البخ  .من أئمة أهل السُّ
 طالب:.......

ل فــي موضــع وُعــِرف مــن منهجــه أنــه ُیثبــت الصــفات واألســماء هلل  أنــه  -جــلَّ وعــال–�قــول: إذا أوَّ
 ُ�قبل منه.

نَّة الذین ُیثبتون األسـماء والصـفات "والـذي  مثال ذلك: ما جاء في تأو�ل �عض الشراح من أهل السُّ
: روحــي فــي تصــرفه، هــذا خطــأ ونجــزم �الخطــأ إذا �ــان ممــن ال ُیثبــت الصــفات، نفســي بیــده" قــال

 -جــلَّ وعــال–نقــول: قــال: روحــي فــراًرا مــن إثبــات الصــفة، والــذي ُیثبــت الصــفات، وُ�ثبــت الیــد هلل 
ل �ـالالزم، قلنـا: إن الـالزم صـحیح، مـن فـي المخلوقـات مـن روحـه لیسـت بیـده جـلَّ وعـال؟ لكــن  وأوَّ

أن هـــذا ُیثبـــت الصـــفات، وهـــذا �فـــر مـــن إثبـــات الصـــفات، و�بقـــى أن �ـــل أحـــٍد  یبقـــى المـــدار علـــى
�مــا یلیــق �جاللــه وعظمتــه، و�ذا  -جــلَّ وعــال–ُمطالــٌب �ــأن �قــول: هــذا الــنص فیــه إثبــات الیــد هلل 

أحـد روحـه لیسـت  هـل یوجـد ،أثبت فالتأو�ل �الالزم وهو القول �الالزم صحیح "روحي فـي تصـرفه"
-؟ ال، لكنه مع ذلك ُیثبت وُ�عَرف و�سـتفیض عنـه أنـه ُیثبـت الیـد هلل -عالجلَّ و -في تصرف هللا 

 .-جلَّ وعال
 طالب:........

 أي اآل�ات؟
 طالب:........

ــنَّة ُینـازعون فـي �عـض اآل�ـات هــل هـي مـن آ�ـة الصـفات أو ال؟ مثــل:  �عـض العلمـاء مـن أهـل السُّ
َماَء َبَنْیَناَها ِ�َأْیٍد} ه لیسـت مـن آ�ـات الصـفات، �عنـي �أیـٍد �عنـي �قـوة، قـد هـذ ]٤٧[الذار�ات: {َوالسَّ

�قــول قائــل: إنكــم تؤولــون، نقــول: ال، انظــر الســیاق، الســیاق یــدل علــى ذلــك، �ــذلك هــل هــذه مــن 
 آ�ات الصفات؟ السیاق ُ�حدد المطلوب.

 طالب:........
 بهذه اآل�ة. -جلَّ وعال–هلل  الجنبمنهم من یثبت 
 طالب:.......

 األصل الكف.ف إذا ما ورد فیه نص
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وغیــره مــن الصــفات، �قولــون: للمخلــوق صــفات،  -جــلَّ وعــال–المبتدعــة الــذین ال یثبتــون الوجــه هلل 
بهــذه األلفــاظ، فــإذا أثبتنــا هلل الوجــه، والمخلــوق لــه وجــه، �نــا شــبَّهنا الخــالق �ــالمخلوق، ُ�قــال لهــم: 

خصـه و�لیـق �ـه �مـا أن �عـض له وجه، ولكـلٍّ مـن اللفـظ مـا � -جلَّ وعال–المخلوق له وجه، �هللا 
المخلوقــات تتشــا�ه فــي األســماء وتختلــف فــي حقائقهــا، للجمــل وجــه، ولإلنســان وجــه، وللقــرد وجــه 

لـه مـا یلیـق �جاللـه وعظمتـه مـن  -جـلَّ وعـال–مـا تتشـا�ه؟ والخـالق أم وهي �لها مخلوقات تتشـا�ه 
  ذلك مما ال �كون فیه أدنى مشابهة ومماثلة لمخلوقاته.

ت بهذا، ال ُ�سأل بهـذا االسـم  وجه هللا إال الجنة""ال ُ�سأل ب الجنة هي أعظم المطالب؛ ولذلك ُخصَّ
 العظیم أو بهذا الوصف العظیم إال أعظم المطالب وهو الجنة.

لو سأل بوجه هللا مـا هـو أعظـم مـن مـدلول اللفـظ (الجنـة) �عمـوم اللفـظ �شـمل أعالهـا وأدناهـا، فلـو 
لكــان الســؤال صــحیًحا؛ ألنــه مــن الجنــة  -جــلَّ وعــال–ه هللا ســأل مــا هــو أعلــى درجــات الجنــة بوجــ

َ َفاْسَأُلوُه اْلِفْرَدْوَس وَ «�شمله العمـوم   -جـلَّ وعـال–فـإذا سـأل هللا  »َأْعَلـى اْلَجنَّـةِ  َفِإنَّـهُ  ،ِ�َذا َسَأْلُتُم للااَّ
 بوجهه الفردوس ما �كون ُمخالًفا للحدیث.

 طالب: ........
 ماذا؟

 طالب:.......
ة، سأل هللا بوجهه رؤ�ته یوم القیامة، هذا من الزم دخوله الجنة، هذا من الالزم أنـه إذا دخـل الرؤ�

الجنة سأل الرؤ�ة، واألصل في األسـئلة والـدعاء، وعـدم االعتـداء فیـه مـا جـاء علـى جهـة اإلجمـال 
اهلل ُ�جَمل، �ما تقول: أسألك بوجهك رؤ�تـك فـي الجنـة، ومصـاحبة نبیـك و�ـذا و�ـذا، �مـا تسـتعیذ �ـ

یبقـى علـى  من النار وحیاتها وعقار�ها، وأغاللها وسعیرها، هذا اعتداء في الدعاء، فما جاء ُمجمـًال 
 إجماله.

 طالب:.......
 ألنه أخص.

 طالب:.......
 بوجهك؟ 

 طالب: ........
 .ئت عموًما، لكن الكالم بوجه هللاسأله عما ش ،عموًما هذا ما فیه إشكال

 طالب:.......
استعاذة بوجـه هللا؟  هذا هل »َأُعوُذ ِبُنوِر َوْجِهك اّلِذي َأْشَرَقْت َلُه الّظُلَماتُ «غیر السؤال االستعاذة 

 .»أعوذ �اهلل العظیم وسلطانه القد�م«
 طالب:.......
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 هذا لیس �سؤال بوجه هللا.
 طالب:.......

المفســدة، یبقــى موضــوع االســتعاذة غیــر الســؤال، فموضــوع االســتعاذة أخــص؛ ألنــه مــن �ــاب درء 
 والسؤال من �اب جلب المصلحة.

 طالب:........
 عموم االستعاذة.
 طالب:........

 إذا سأل بوجه هللا �سأل َمن؟
 طالب:........

هو إذا قسته على الجنة، وأنه من مآالت الجنة أو من أسباب دخـول الجنـة، لكـن التوسـع فـي هـذا 
و�ال فجمیـع  "ال ُ�سـأل بوجـه هللا إال الجنـة" ال ینبغي، بل ُ�قتصر على هذا الحصر الوارد ،ُ�قتصر

 ما ُ�قرِّب إلیها من الوسائل له حكم الغا�ة التي هي الجنة.
 طالب:.......

 أعم من الدعاء. 
ال ُ�ْســأُل «: -صــلى هللا علیــه وســلم–قــال: قــال رســول هللا  -رضــي هللا تعــالى عنــه– عــن جــابرٍ "

ــة ــِه هللا إال الَجنَّ أبــو داود مــا تعقبــه �شــيء، هــل تعقبــه أبــو داود �شــيء؟ مــا " رواه أبــو داود »ِبَوْج
ألبـي داود، وعلـى هـذا �كـون أبـو داود سـكت عنـه، فهـو ممـا ُ�حـتج �ـه عنـده علـى  اأذ�ر فیه �الًمـ

القول: �أن من سـكت عنـه �مـا �قـول: صـالح أو حسـن، �مـا فـي النسـخة األخـرى مـن رسـالته إلـى 
داود فـي ُسـننه أنـه سـكت عـن أحادیـث ضـعفها شـدید،  أهل مكة، ولكن الواقع �التتبع ألحادیث أبي

نتـه، وسـكت عـن أحادیـث لـم ُیبینهـا؛ إمـا ومنها ما هو ضعیف، مع أنه �قول: ما فیه وهـٌن شـدید بیَّ 
أو ألنه تكلم عنهـا فـي مواضـع ُأخـر، أو أن علـة هـذا التضـعیف الشـدید فـي راوي  ،لظهور ضعفها

المه لیس منحصًرا في الحدیث نفسـه، نقـول: سـكت من رواته، وقد تكلم علیه في موضٍع آخر، فك
عنــه، ومــن الزم ذلــك أن �كــون حســًنا، الواقــع فــي ُســنن أبــي داود �شــهد أن هنــاك أحادیــث ســكت 
عنها في موضعها ما أقـول: سـكت مطلًقـا، فقـد �كـون تكلـم فـي موضـٍع آخـر علـى راٍو هـو موضـع 

ى األحادیـث والـرواة، و�عضـها ال تجـد أو ُنقل عنه �ما نقل اآلجري عنه فـي الكـالم علـ ،التضعیف
 ولو سكت عنه أبو داود. اوال مفر من أن �كون الحدیث ضعیفً  ،جد لسكوته تأو�الً تلها تأو�ًال، ال 

وعموًما هذه القواعـد العامـة المطلقـة التـي ُ�طلقهـا أهـل العلـم أغلبیـة ولیسـت ُ�لیـة؛ ألن الواقـع �شـهد 
 بذلك.

 طالب:........
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قـالوا: ومـدار الحـدیث علـى  -ال إله إال هللا–؛ ألن فیه سلیمان بن قرن، و�ز�د حدیثالسلیمان أول 
سلیمان بن قرن بن معاذ، وقد اخُتلـف فیـه، قـال اإلمـام أحمـد: ثقـة، وقـال ابنـه عبـد هللا: و�ـان أبـي 

 یتتبع حدیث قطبة بن عبد العز�ز، وسلیمان بن قرن، و�ز�د بن العز�ز بن سیاٍه.
 روف؟غیر مصأم سیاه مصروف 
 طالب:.......

 سیاٍه؟أم غیر مصروف، نقول: سیاَه أم هو أعجمي �االتفاق، هو مصروف 
 طالب:.......
 و�ان في األعجمیة وصًفا؛ ولذلك صرفوه. ا،اسُتعِمل َعلمً 

وقــال: هــؤالء قــوٌم ثقــات، وهــو أتــم حــدیًثا مــن ســفیان وشــعبة وهــم أصــحاب ُ�تــب، و�ن �ــان ُشــعبة 
ه، وذ�ره الذهبي في ذ�ر أسماء من ُتكلِّم فیه وهو موثَّق، قال الُمخرِّج: وعلیه في وسفیان أحفظ من

 وغیره. -رضي هللا عنه–السند حسن، وللحدیث شاهٌد من حدیث أبي موسى األشعري 
 ماذا قال عبد الحق؟

 طالب:........
نه.وسلیمان، لكن له شاهد من حدیث أبي موسى وغیره، فبمجموع هذه الطُّرق یتجه ق  ول من حسَّ

 طالب:........
 بوجه هللا غیر الجنة، أي: محرَّم. ال �جوز أن ُ�سأل» ال ُ�ْسأُل ِبَوْجِه هللا إال الَجنَّة«الحصر 

 طالب:........
 ما سمعت، التوسل �من؟

 طالب:.......
 �ون اإلنسان یدعو الصفة �ما �قول �ثیٌر من األعراب هذا مسـموع: �ـا وجـه ،مسألة دعاء الصفة

ا، قــال: إنــه و هللا، �قول ــا جــد� نهــا، األعــراب �قولــون هكــذا، شــیخ اإلســالم نقــل فــي المســألة �الًمــا قو��
 ونقل علیه اإلجماع أ�ًضا. ،كفر

 طالب: ........
 ماذا؟

 طالب:.......
ـــاِت للااَِّ «وهـــذا إذا اتجـــه إلـــى الصـــفة جعلهـــا هـــي المخاطبـــة �طلبـــه، ولكـــن االســـتعاذة  ـــوُذ ِ�َكِلَم َأُع

 فرق؟    هما الفرق بین سؤالها واالستعاذة بها، فی» امَّاتِ التَّ 
 طالب:.......

كلمـات هللا و�المـه » َأُعـوُذ ِ�َكِلَمـاِت للااَِّ التَّامَّـاتِ «نعم؛ ولذلك صار أمرها أخف، وجاء بهـا الـنص 
 صفٌة من صفاته فاستعاذ بها، فاالستعاذة جائزة، �خالف الصفة وتوجیه السؤال إلیها.
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 ......طالب:.
لكنه في حقیقة أمره ال �طلب من الصفة �االستعاذة، �خـالف المواجهـة  ،التوسل یتردد بین الطلب

في الطلـب �ـا رحمـة هللا ارحمنـي، �ـا وجـه هللا، و�ن �ـان �ثیـٌر ممـن ُ�طلقهـا ال �قصـد هـذا المعنـى، 
 .- وعالجلَّ  -ال �أنه هو هللا ،وُ�طالب �مفرده ،-جلَّ وعال–وأن الوجه ُمنفٌك عن هللا 

علـــى �ـــل حـــال التفاصـــیل الدقیقـــة فـــي مثـــل هـــذه األمـــور قـــد ُتوقـــع فـــي إشـــكاالت، فطر�قـــة الســـلف 
 اإلجمال عموًما.

 طالب:.......
 إال الجنة.

 "فیه مسائل:: -رحمه هللا تعالى–�قول 
ــى: النهــي عــن أن ُ�ســأل بوجــه هللا إال غا�ــة المطالــب"  وغا�ــة المطالــب هــي أ�ــش؟ الجنــة األول

ــةال«�ــالنص  قــد �قــول قائــل: إن غا�ــة المطالــب رضــا هللا، فهــذا غا�ــة، »  ُ�ْســأُل ِبَوْجــِه هللا إال الَجنَّ
 "النهــي عــن أن ُ�ســأل بوجــه هللا إال غا�ــة المطالــب"ولكــن المؤلــف حینمــا قــال فــي هــذه المســألة: 

 مقصوده االستنباط من الحدیث، الحدیث المذ�ور في الباب، فالمقصود �التحدید الجنة.
وهــذا أمــر ُمجمــٌع علیــه بــین  ،-جــلَّ وعــال–" هلل إثبــات صــفة الوجــه�عنــي المســألة الثانیــة " انیــة""الث

ــنَّة مــن ســلف األئمــة وأئمتهــا، �لهــم مجمعــون علــى إثبــات صــفة الوجــه،  أئمــة اإلســالم مــن أهــل السُّ
 .-علیه الصالة والسالم-والدلیل القطعي من �تاب هللا وُسنَّة نبیه 

 اقرأ الباب.
 {َ�ُقوُلوَن َلـْو َ�ـاَن َلَنـا ِمـَن اَألْمـِر َشـْيٌء َمـا ُقِتْلَنـا َهاُهَنـا}وقول هللا تعالى: : جاء في اللو �اب ما"

[آل  {الَّـــِذیَن َقـــاُلوا ِإلْخـــَواِنِهْم َوَقَعـــُدوا َلـــْو َأَطاُعوَنـــا َمـــا ُقِتُلـــوا}وقولـــه: ] اآل�ـــة، ١٥٤[آل عمـــران:
 ] اآل�ة.١٦٨عمران:

: قـال -صـلي هللا علیـه وسـلم-أن رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه– عن أبـي هر�ـرة )الصحیح(في 
ـي َفَعْلـُت  ن،َوَال َتْعَجـزْ  ،َواْسَتِعْن ِ�َاهللَِّ  ،ِاْحِرْص َعَلى َما َیْنَفُعكَ « َوِ�ْن َأَصـاَ�َك َشـْيٌء َفـَال َتُقـْل: َلـْو َأنِّ
ُ َوَما َشاَء فَ ، َكاَن َ�َذا َوَ�َذالَ  َر للاَاَّ ْیَطانِ  ؛َعلَ َوَلِكْن ُقْل: َقدَّ  .»َفِإنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل َالشَّ

 فیه مسائل:
 األولى: تفسیر اآلیتین في آل عمران.
 إذا أصا�ك شيء. أني، الثانیة: النهي الصر�ح عن قول: لو

 الثالثة: تعلیل المسألة �أن ذلك �فتح عمل الشیطان.
 الرا�عة: اإلرشاد إلى الكالم الحسن.

 على ما ینفع مع االستعانة �اهلل.الخامسة: األمر �الحرص 
 ".السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز



 
 

 

 
 
 

٩  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٩ 

(لـو) واضـح المقصـود بهـا فیمـا ورد فـي البـاب "�ـاب مـا جـاء فـي اللـو" : -رحمه هللا تعـالى–�قول 
 -جـلَّ وعـال–ُ�عَتـرض بهـا علـى قـدر هللا  -جـلَّ وعـال–هو أنها ُ�عَترض بها أحیاًنا على ر�و�یة هللا 

 وُ�عَترض بها على �ثیٍر من أمور الدنیا. -عزَّ وجلَّ –ها على تقدیراته ُ�عَترض ب
ــاٍع لوجــود، (لــوال)  ــاٍع المتنــاع، �خــالف (لــوال) التــي هــي حــرف امتن واألصــل فــي (لــو) حــرف امتن
حــرف امتنــاع لوجــود، ومضــت (لــوال) فــي �ــاٍب تقــدم "لــوال الــبط لســرقنا اللصــوص" هــذا (لــوال) فیــه 

 وجود البط، فهذا حرف امتناٍع لوجود.االمتناع وهو السرقة ل
والــذي معنــا حــرف امتنــاٍع المتنــاع، ومــادام حرًفــا، و(أل) فــي األصــل ال تــدخل إال علــى األســماء، 

 "اللــو"وهنــا دخلــت علــى الحــرف؛ ألنــه ال ُیــراد الحــرف ذاتــه، و�نمــا ُیــراد اللفــظ، اللفــظ الموجــود هنــا 
ا یتر�ب منها للفظ ُ�مكن التعبیر عنها، إذا قلـت: و(لو) �اعتبار حروفه المر�بة وم ،الذي هو (لو)

 خبر. ، وحرف(ِمن) حرف جر، ما إعراب (ِمن)؟ (ِمن) مبتدأ؛ ألن المقصود اللفظ (ِمن)
ولو قلت: جـاء ز�ـٌد مـن السـوق، هـل تسـتطیع أن تقـول: جـاء ز�ـٌد مـن السـوق (ِمـن) هـذه اسـم؟ ال، 

 حرف �االتفاق.
 طالب: ........

قلنـا: إن (أل) ال تـدخل إال علـى األسـماء، دخولهـا علـى الحـرف أو الفعـل؛  و""�اب ما جاء في الل
 ألن المراد اللفظ ال حقیقة الحرف، وال حقیقة الفعل، في هذا �قول اإلمام ابن مالك:

ــــــــــــــــاْلَجرِّ  ــــــــــــــــَدا َوَألْ  ِ� ــــــــــــــــو�ِن َوالنِّ  َوالتَّْن
 

 َوُمْســـــــــــــَنٍد ِلالْســـــــــــــِم َتْمِییـــــــــــــٌز َحَصـــــــــــــلْ  
 

 حرف.�عني عن قسیمیه الفعل وال
 وهل حرف التعر�ف (أل) وال الالم؟ هو عندنا �قول: (أل) في موضٍع آخر، �قول: 

ـــــــــطْ  ـــــــــالُم َفَق ـــــــــٍف أو الَّ ـــــــــْرُف َتْعِر�  َأْل َح
 

ْفــــــــــَت ُقــــــــــْل ِفیــــــــــِه الــــــــــنََّمطْ    َفــــــــــَنَمٌط َعرَّ
 

على �ل حال دخولها على مثل هذا؛ ألن المقصود اللفظ ال حقیقة الحرف، وقد تدخل على الفعـل 
 في قوله: 

ــــــالَحَكِم  ــــــَت ِ� ــــــا َأْن ــــــهُ أَم  لُتْرَضــــــى ُحُكوَمُت
 

ـــــــــــَدلِ   ـــــــــــرَّْأِي َوالَج ـــــــــــیِل َوَال ِذي ال  َوَال اَألِص
 

لة �الموصول الذي ُترضى، فــــــــ(أل) �معنى الموصول. ،"ألترضى" دخلت على الفعل  ولكنها مؤوَّ
ثـل: حسـن، هـل �كـون قد تدخل (أل) وال ُتكِسب تعر�ًفا حتى علـى االسـم، فـإذا �ـان االسـم علًمـا، م

فإذا اقترنـت �ـه (أل) صـار معرفـة؟ ال، و�نمـا �قولـون �ـأن (أل) هـذه  ،حسن بدون (أل) غیر معرفة
لمــح األصــل، ونظــائره مــن األســماء �لهــا ال ُتكســبها التعر�ــف، و�نمــا ُیلمــح بهــا األصــل، فــإذا أردت 

ا االسـم، فتقـول: الُحسن ومقصودك في مخاطبة هـذا الرجـل بهـذا االسـم أنـك تستحضـر وصـفه بهـذ
 الحسن، و�ال فاألصل هو حسن بدون (أل) وال �كتسب التعر�ف بها، ولها استعماالت �ثیرة.
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 هذا �عث أكثر من سؤال �عضها ُمختصر.
 �قول: أعتذر مقدًما قد تجد أنه �حتاج منى االعتذار.

 �حتاج إلى اعتذار.       ًئاأنا ما رأیت شی
 ل ینطبق علیها من تعجل شیًئا قبل أوانه عوقب �حرمانه؟�قول: أم الولد إذا قتلت سیدها، ه

�عني لو أن وارًثا قتـل سـیده ُحـِرم مـن اإلرث؛ ألن القتـل مـن موانـع اإلرث، وُ�طبقـون علیـه القاعـدة 
َمــن تعجــل شــیًئا قبــل أوانــه عوِقــب �حرمانــه، وأم الولــد لیســت مــن الورثــة، وُتحــرم مــن اإلرث �ســبب 

لـت موتـه فقتلتـه فُتحـرم مـا تعجلـت وتعجَّ  ،؛ ألنها تعتـق �مـوت سـیدهاهذا، لكن هل ُتحرم من العتق
 فال تكون أم ولد؟

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
إذا قتلتــه  ،الســبب لــیس لــذاتها لُتحــرم �ــه، و�نمــا الســبب ولــدها، ولكــن قــد تســتحق القتــل؛ ألنهــا قتلــت

و�ملـك التنـازل علـى مـا  ،لورثة وهو عاصبمتعمدة، ولم �عُف الورثة إال إذا اعتبرنا أن ولدها من ا
 سبق في درس الفقه.

صلى –قال أبو طلحة ألم ُسلیم: لقد سمعت صوت رسول هللا  -رضي هللا عنه–في حدیث أنس 
ضعیًفا" والحدیث فـي البخـاري فـي �تـاب المناقـب، قـال فـي (فـتح البـاري): �ـذا  –هللا علیه وسلم
یـره هُلـمَّ وهـي لغـٌة حجاز�ـة هُلـم عنـدهم ال یؤنَّـث، وال �عنـي: هِلمـوا ولغ الكشمیهنيألبي ذر عن 

ْخَواِنِهْم َهُلمَّ ِإَلْیَنا}ُیثنى، وال ُ�جمع، ومنه قوله تعالى:   ؟]١٨[األحزاب: {َواْلَقاِئِلیَن ِإلِ
لغـتهم حجاز�ـة، لكـن غیـرهم مـن بنـي تمـیم مـثًال أو غیـرهم مـن ُهـذیل أو القبائـل األخـرى ُ�طــا�قون، 

ر للمـذ�ر: هُلـمَّ، وُ�جمـع: هِلمـوا، و�ؤنَّـث: هلُ  ُیفرد للمفـرد،ف ـوُ�ـذ�َّ ي إلـى آخـره، فیـه المطا�قـة، وفیـه مِّ
 لزوم اإلفراد.

واألحادیــث فیهــا مــا جــاء علــى لغــة قــر�ش، وفیهــا مــا جــاء علــى لغــاٍت أخــرى مــن تمــیم أو هــذیل أو 
 غیرهما، فال إشكال.

�ة على لغة قر�ش، وُ�تـرجم �غیرهـا، فقـال فـي أحیاًنا یذ�ر الروا -رحمه هللا تعالى–واإلمام البخاري 
فاصــنع مــا شــئت، والحــدیث الــذي  -�الكســر بــدون �ــاء-(صــحیحه) رحمــه هللا: �ــاٌب إذا لــم تســتِح 

أورده تحــت هــذه الترجمــة "إذا لــم تســتحي" �الیــاء بیــاٍء واحــدة، األصــل بیــاءین عنــد قــر�ش، و�واحــدٍة 
ازم بنـاًء علـى لغـة تمـیم، و�ثبـات الیـاء الواحـدة علـى عند بني تمـیم "فـإذا لـم تسـتِح" ُحـذفت الیـاء للجـ

فالبخـاري  ]٢٦[البقـرة: {ِإنَّ للااََّ ال َ�ْسـَتْحِیي}لغة قر�ش في الحدیث، واألصل �ما جـاء فـي القـرآن 
 قد ُیترجم بلغة وُ�ورد الحدیث بلغٍة أخرى.
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: -ه هللارحمـ–فـي نفـس البـاب �قـول الشـارح  -رضـي هللا عنـه–�قول: وفي حدیث ابن مسـعود 
أي: هِلمـوا إلـى الطهـور، هِلمـوا �ـالجمع، وهنـاك فـي اآل�ـة  »َحيَّ َعَلـى الطَُّهـوِر اْلُمَبـاَركِ «قوله: 

ْخَواِنِهْم َهُلمَّ ِإَلْیَنا}  �اإلفراد؟ ]١٨[األحزاب: {َواْلَقاِئِلیَن ِإلِ
{ُثـمَّ ُ�ْخـِرُجُكْم  ،ال مانع من أن �ستعمل هكـذا وُ�سـتعمل هكـذاففي لغات العرب  او�ذا �ان هذا جائزً 

 جمع؟ أم مفرد  ]٦٧[غافر: {ِطْفًال} ]٦٧[غافر: ِطْفًال}
 طالب:........

 ؟]٦٧[غافر: {ُ�ْخِرُجُكْم}طیب 
 طالب:........

ُیلزمونه �حالٍة واحدة في حال اإلفراد والتثنیة والجمع، واللغة األخرى �ما هـو معلـوم مثـل مـا عنـدنا 
 المطا�قة.

ي اللغة عمـل علیـه الشـارح، �قـول الشـارح: أي هِلمـوا إلـى الطهـور فـي �قول: فهل لهذا وجه ف
 (فتح الباري) فهل لهذا وجٌه في اللغة عمل علیه الشارح؟ 

 رواة الصحیح. ،، وقال �ه جمٌع من الرواة الكشمیهني ولم �قل �ه ،نعم
 مســألٌة أخــرى وهــي فــي نفــس الشــرح، قــال: وقــد اشــتهر تســبیح الحصــى، ثــم قــال: وأمــا تســبیح

 الحصى فلیست له إال هذه الطر�ق الواحدة، فهل ُ�قصد االشتهار بهذا الطر�ق أم ماذا؟
وال ُ�قصـــد �االشـــتهار هنـــا تعـــدد الطـــرق، وقـــد �كـــون مشـــتهًرا علـــى  ،االشـــتهار وعدمـــه أمـــور نســـبیة

ـــم و�ن لـــم �كـــن لـــه إال طر�ًقـــاو األلســـنة فقـــط، و�تد واحـــدة؛ ألن الشـــهرة منهـــا مـــا هـــو  الـــه أهـــل العل
ي، ومنهــا مــا هــو غیــر اصــطالحي، و�ــم مــن حــدیٍث اشــتهر علــى ألســنة النــاس وهــو ال اصــطالح

�عنــي علــى األلســنة، �خــالف الحــدیث المشــهور المصــطلح  اُمشــتهرً  اأصــل لــه أصــًال، فُیســمى حــدیثً 
  علیه.

�قول: طلٌب ولیس له ما �شفع لي عند�م إال ما ُتشاهدونه في هذه الورقـة لـو �ـان هنـاك درس 
 في النحو؟

ا سـیوطي أر�عـة عشـر فن�ـي نقـدر علیـه، وفـي (الُنقا�ـة) للا، ُندرِّس ما نستطیع تدر�س الـذلیت وقتً  �ا
�صـلح للتـدر�س عنـدنا مثـل  ال درسنا منه ما قدَّر هللا و�تب هللا تدر�سـه، و�قـي منهـا فنـون منهـا مـا

، لكــن و�ن �ــان فــي األصــل لــیس مــن معارفنــا وهــو قســم الطــب ،علــم الكــالم، ومنهــا مــا هــو قابــل
ت وُمختبــرات و�ــذا، حتــى مــا نكــون الآالطــب فــي ذلــك الكتــاب طــب مــا هــو �الطــب المبنــي علــى 

أنا شرحت �تاب الطب من صحیح البخاري، وشرحت �تاب الطب مـن  تسلقنا أشیاء ما ُنحسن...
صحیح مسلم، ومن �تب أخرى، ونظـرت فـي قسـم الطـب مـن �تـاب السـیوطي فوجـدت أنـه مقـدوٌر 

 د�م.علیه من الطب الق
 أیهما أفضل للصحة؟ ؟ومن أمثلته: هل األفضل المكان المكشوف أو المكان المسقوف
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 طالب:....... 
           و�ذا صار غبار تتغطى؟         

 فالمكشوف، و�ذا �ان فیه نوع تلو�ث فالمسقوف. اونظیفً  اهو أجاب عن هذا إذا �ان الجو نقی� 
 طالب:........

 فیه؟ماذا 
 طالب:........

 ا فهو أفضل على أي حال.هواء الطبیعي األصلي إذا �ان نقی� ما تنفع المكیفات، ال ،ال ال
 طالب:.........

 ین؟أ
 طالب:........

 مثل؟
 طالب:........

 أنت �یف تتنفس؟فالنفس �قصد النفس، �عني إذا امتأل 
 طالب:........

 كیف تنفس؟ف ااإلنسان الثلثین �كاملهماستغل إذا 
 ...طالب:.....

 ما هو �القصد المعدة داخل....
 طالب: الفراغ.

 المقصود الفراغ.
ســتة أنــواع مــن العلــوم: علــم  -حفظكــم هللا–طالــب: أحســن هللا إلیــك �النســبة (للنقا�ــة) شــرحتم 

 التفسیر، وعلم الحدیث، وعلم أصول الفقه، وعلم الفرائض، وعلم النحو، وعلم التصر�ف.
 آخر واحد ماذا؟

 ف.طالب: علم التصر�
 نعم.التصر�ف 

 درس؟ هطالب: غًدا فی
 درس. هما فی ،ال ال

 طالب:.........
 ، �م �قي اآلن من أسبوع؟اء ونكمل �عدعشالمغرب و النأخذ  أن �مكن

 طالب:........
 تر�دونه. ماعشاء ونأخذ المغرب و النأخذ  ،ما �خالف


